
Sjónvarpsdagskráin > 

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
www.ultraglozz.is 

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)
Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörn
Hægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum
Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  
Létt í vinnslu
Gefur djúpan, 
fallegan gljáa
Af notendum talið alsterkasta handbónið á markaðnum

Bílabón Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz
®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum 
lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott

UltraGlozz®

íshúsið
viftur.is
Gríðarlegt úrval af viftum og tengihlutum

Rör og fittings

Iðnaðarviftur

Hljóðlátar viftur

viftur.is

Hilmir B ehf.
Alhliða pípulagningaþjónusta

Sími 820-3722 – hilmirb@simnet.is
facebook.com/hilmirbehf

7. júlí 2016
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Ungur bóndi 
byggir fjós

Frumkvöðlar  
í ferðaþjónstu

Norska sveitastúlkan Gro Jorunn Hansen kom frá Rogalandi í 
Noregi fyrir hartnær 30 árum síðan, varð ástfangin af ungum 
bóndasyni úr Lundarreykjadal í byggðum Borgarfjarðar, og 
hefur aldrei snúið aftur heim til æskustöðvanna handan  
hafsins. Gro löngu orðin Íslendingur. Börnin eru fjögur og 
barnabörnin tvö. Hún segist hvergi kunna betur við sig en 
í Bæjarsveit í Borgarfirðinum. 

Sjá viðtal við Gro Jorunn Hansen á síðu 8. 

Í Bæjarsveit er 
best að búa

KLÓAKIÐ  
Á HREINT
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Fréttin af því að íbúar Akraness séu orðnir sjö þúsund talsins heyrir til 
merkra tíðinda. Þar fjölgar fólkinu stöðugt. Það eru ekki nema rétt rúm 
níu ár síðan íbúafjöldi bæjarins fór yfir sex þúsund manna markið. Það 

var í febrúar 2007. Þetta er 16,7 prósenta fjölgun á níu 
og hálfs árs bili sem hefur verið afar sveiflukennt í sögu 
þjóðarinnar. Snöggt innlit á vef Hagstofunnar þar sem 
skoða má tölur um íbúafjölda sýnir að mannfjöldi á 
Íslandi jókst um átta prósent frá byrjun 2007 til ársbyrj-
unar 2016. Án þess að hafa lagst í ítarlegar rannsóknir 
þá segir mér þó svo hugur að ekkert sveitarfélag utan 
höfuðborgarsvæðisins hafi upplifað jafn mikla fjölgun 
íbúa og Akranes á undangengnum tíu árum. Þetta er 
gleðiefni.

Akurnesingar hljóta að geta vel unað við þennan glæsilega árangur í íbúa-
þróun. Ef grafið er aðeins dýpra í tölurnar hjá Hagstofunni og skoðuð stærstu 
sveitafélögin á Vesturlandi þá kemur í ljós að öðrum hefur ekki gengið jafn vel 
á þessu sama níu ára tímabili. Íbúum í Borgarbyggð og öllum þremur stærstu 
sveitarfélögunum á Snæfellsnesi fækkaði til að mynda frá 1. janúar 2007 til 1. 
janúar 2016. Það hlýtur að vera mikið umhugsunarefni fyrir öll sveitarfélög ef 
þau ná ekki einu sinni að halda í við hlutfallslega fjölgun þjóðarinnar. Og hvað 
þá ef að íbúum sveitarfélaganna fækkar! Hvað veldur þessu?

Byggðaþróun á Vesturlandi er nokkuð sem íbúar landshlutans ættu að halda á 
lofti nú þegar fyrir dyrum standa þingkosningar í haust. Það er engin ástæða til 
að láta frambjóðendur til þings komast undan með neinn moðreyk í þeim efnum. 
Hver verður framtíðarsýn flokkanna þegar kemur að mikilvægum málaflokkum 
eins og atvinnumálum, samgöngum og fjarskiptum? Sjávarútvegurinn, stóriðjan, 
ferðaþjónustan og landbúnaðurinn. Vegabætur á Vesturlandi, Hvalfjarðargöng, 
Vesturlandsvegur um Kjalarnes, lagning Sundabrautar. Ljósleiðaramálin. 

Hér er af nógu að taka. Vesturland á gríðarleg framtíðartækifæri en þá verða 
menn líka að halda rétt á spöðunum.  

Sumarfrí
Sumarið stendur sem hæst nú í júlí og ágúst. Það hægist á öllu athafnalífi enda 
margir í sumarfríi. Vesturland slæst í þann hóp. Næstu tvær útgáfur blaðsins 
falla því niður vegna sumarleyfa en við snúum aftur til baka í ágúst. 

Eigið gott sumar!
Magnús Þór Hafsteinsson

Til hamingju, 
Akranes!

LEIÐARI Akranes rýfur sjö 
þúsund íbúa múrinn
AKRANES: Að kvöldi fimmtu-

dagsins 30. júní náðist sá 
sögulegi áfangi að íbúafjöldi 

á Akranesi náði sjö þúsund manns. Þá 
fæddist þeim Arneyju Þyrí Guðjóns-
dóttur og Kristjáni Val Sigurgeirssyni 
sonur sem var fjórtán og hálf merkur 
að stærð. Drengur litli Kristjánsson er 
fyrsta barn þeirra Arneyjar og Krist-
jáns. Þau fluttu á Akranes fyrir ári 
síðan. Kristján starfar í Norðuráli á 
Grundartanga og Arney hefur unnið 
sem stuðningsfulltrúi. 

Af þessu tilefni kom Regína Ás-
valdsdóttir bæjarstjóri færandi hendi 
til hinna nýbökuðu foreldra og sjö 
þúsandasta íbúa bæjarins. Sá litli kom í 
heiminn sama dag bæjarhátíðin Írskir 
dagar rann upp. Því fékk hann græna 
samfellu með merki Írskra daga. For-
eldrunum voru færðir bolir með merki 
bæjarhátíðarinnar. Regína afhenti 
þeim sömuleiðis staðfestingarskjal frá 
Akraneskaupstað sem vitnar um að 
drengur Kristjánsson fæddur 30. júní 
2016 sé sjö þúsundasti íbúi Akraness. 

Íbúum Akraness hefur fjölgað jafnt 
og þétt á undanförnum árum. „Á síð-

ustu þremur árum hefur þeim fjölgað 
um 350 manns umfram brottflutta. 
Bara frá síðustu áramótum hefur 
fjölgað um 90 manns. Við finnum 
að ungt fólk sem ólst hér upp er að 
flytja aftur til heimabæjarins. Það 
ríkir bjartsýni í bænum. Við erum 
að úthluta nýjum byggingalóðum 
á hverjum bæjarráðsfundi,“ segir 

Regína við Vesturland. Það er til marks 
um þessa sókn Akraness að bæjaryf-
irvöld þar eru nú að skipuleggja nýtt 
uppbyggingarsvæði á gamla sements-
verksmiðjusvæðinu eftir að mannvirki 
þar hafa verið rifin eða þeim breytt. Í 
framtíðinni er gert ráð fyrir um 400 
íbúðum þar þegar lokið verður við 
enduruppbygginu svæðisins. 

Nokkru minni grásleppuafli nú 
en í fyrra þrátt fyrir metveiði
LANDIÐ: Alls hafa 4.979 tonn 

af grásleppu borist á land 
það sem af er vertíð þessa 

árs. Þetta er nokkuð minni afli en 
á sama tíma á síðustu vertíð. Þá 
höfðu menn landað 5.484 tonnum. 
Færri leyfum var einnig úthlutað til 
veiðanna í ár en í fyrra. Aflabrögð á 
hvern veiðidag voru hins vegar afar 
góð víða við landið. 

Fjórðungs fækkun báta
Á þessari vertíð sóttu alls 245 bátar 
um leyfi til grásleppuveiða. Fjöldi 
útgefinna leyfa milli svæða var mjög 
misjafn. Aðeins sex leyfi voru gefin 
út fyrir svæði G sem er suðurland 
frá Hvítingum að Garðsskaga. Á 
svæði E sem nær frá Skagatá austur 
að Fonti á Langanesi voru leyfin hins 
vegar 94. Í fyrra voru 320 leyfi gefin 
út eða 75 fleiri en á yfirstandandi 
vertíð. 

Fjórðungi færri stunduðu grá-
sleppuveiðar í ár en 2015. Þær gengu 
á flestum stöðum prýðilega ef frá 
er skilið Norðausturlandið frá Rau-
arhöfn og suður með Austurlandi. Á 

því svæði var hins vegar mokveiði á 
vertíðinni 2015. 

Heilt yfir var grásleppuafli mjög 
góður í sumar. Afli nú á hvern veiði-
dag 14% meiri en á vertíðinni 2015 
en hún var þó sú besta í áratug. 
Þegar litið er á afla grásleppubáta á 
vef Fiskistofu má sjá að Helga Sæm 
ÞH-78 aflahæst með 68,4 tonn en 
hún er gerð út á svæði E sem er 
Norðausturland. Næstur í röðinni er 
Máni ÞH-98 með 65,6 tonn. Enginn 

bátur frá Vesturlandi er meðal tíu 
aflahæstu í ár. 

Lélegt grásleppuverð
Aðeins 13 bátar stunduðu grá-
sleppuveiðar á innanverðum Breiða-
firði seinni hluta júnímánaðar. Á 
sama tíma í fyrra voru þeir 22. Þetta 
endurspeglar öðrum þræði að verð á 
grásleppu var lágt í ár. „Landssam-
band smábátaeigenda taldi skyn-
samlegt að draga úr framboði og 
takmarka veiðarnar við 10 þúsund 
tunnur. Enn væru óseld hrogn frá í 
fyrra þegar veiðin endaði í 12.150 
tunnum og því óhjákvæmilegt að 
bregðast við. Óskað var eftir því 
við ráðherra að veiðidögum yrði 
fækkað úr 32 í 26 daga. Það voru 
því mikil vonbrigði þegar ráðherra 
ákvað að lengd vertíðarinnar yrði 
32 dagar. Ákvörðunin leiddi til ein-
beittrar verðlækkunar enda á þeim 
tímapunkti fyrirsjáanlegt að um 
offramboð yrði að ræða. Samtímis 
dvínaði áhugi grásleppusjómanna 
fyrir veiðunum,“ segir á vef Lands-
sambands smábátaeigenda. 

Skólastofum bætt 
við Grundaskóla
AKRANES: Akranesbær er 

nú í góðri sókn þar sem 
íbúum fjölgar jafnt og þétt 

og íbúafjöldinn nú að komast yfir 
sjö þúsund. Í lok síðustu viku unnu 
menn að því að bæta við tveimur 
skólastofum við Grundaskóla sem 
er annar tveggja grunnskóla á Skag-
anum. „Við höfum kallað þetta 
færanlegar skólastofur því þær eru 
í húsum sem auðveldlega má flytja 
til. Í fyrra settum við eina slíka við 
Grundaskóla og ætluðum að bæta 
annarri við í ár en ákváðum svo að 
hafa þær tvær, segir Regína Ásvalds-
dóttir bæjarstjóri Akraness. 

Þetta er til marks um að Grunda-
skóli er nú að sprengja utan af sér 
húsnæðið. Regína segir aðspurð 
að umræða sé þegar hafin um að 
byggður verði þriðji grunnskólinn á 
Akranesi. „Þetta er nokkuð sem við 
verðum að takast á við nú á næstu 
árum. Við verðum hins vegar að gæta 
okkur á því að fara ekki út í of miklar 
fjárfestingar án innistæðu. Það þarf 
að fara mjög vel yfir þessi mál meðal 
annars með tilliti til þess hvernig við 
skipuleggjum Sementsreitinn svo-
kallaða. Ef lagt verður í framkvæmdir 
við nýjan skóla þá þurfum við að 
skoða hvar eigi að byggja hann.“

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Akraness stendur hér á milli hinna nýbökuðu foreldra 
sjö þúsundasta Akurnesingsins. Það eru þau Kristján Valur Sigurgeirsson og Arney 
Þyrí Guðjónsdóttir. Litli drengurinn er í örmum móður sinnar. Ljósm.: Myndsmiðjan.

Kristófer Jónsson og félagar á Rán AK við 
löndun á góðum grásleppuafla í Akra-
neshöfn nú í maí.

Þráinn Gíslason trésmíðameistari var 
kátur á svip þegar nýju skólastofunum 
var komið fyrir á steinsteyptum stöplum 
við Grundaskóla í síðustu viku. Fyrirtæki 
hans smíðaði húsin. „Hér er allt að komast 
á fullan skrið,“ sagði hann. 

Reynivallakirkja.

Nýr prestur að Reynivöllum
KJÓS/KJALARNES: Þann 1. 

júlí tók sr. Arna Grétardóttir 
við stöðu sem nýr sóknarprestur 
að Reynivöllum í Kjós. Hún verður 
sóknarprestur Kjósverja og Kjalnes-
inga. Sr. Anna tekur við af sr. Gunnari 

Krisjánssyni prófasti sem sat Reynivelli 
um áratuga skeið. Fjölskylda sr. Önnu 
mun nú vera að koma sér fyrir á prests-
setrinu að Reynivöllum en þau flytja 
til Íslands frá Noregi þar sem þau hafa 
búið síðastliðin níu ár. 
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Framkvæmdir við 
frárennsli á lokastigi
AKRANES/BORGARBYGGÐ/
KJALARNES: Verktakar ljúka nú 
á seinni hluta ársins við frágang 
á frárennsliskerfi fyrir skólp frá 
Akranesi, Borgarnesi og Kjalarnesi 
á vegum Orkuveitu Reykjavíkur. 
Í desember eiga þrjár hreinsunar-
stöðvar á þessum stöðum að taka til 
starfa. Þar verður skólpið hreinsað 
þannig að föst efni verða skilin frá 
og urðuð. Restinni verður dælt í 
vökvaformi gegnum nýjar leiðslur 
sem liggja fleiri hundruð metra út í 
sjó frá þessum hreinsistöðvum. Með 
þessum framkvæmdum verður loks 
búið að koma frárennslismálum frá 
þessum þéttbýlisstöðum í góðan far-
veg til framtíðar. 

Umsvif við Krókalón
Nú í sumar standa yfir töluverðar 
framkvæmdir á Akranesi og í Borg-
arnesi. „Hér á Akranesi erum við núna 
að halda áfram með frárennslislagnir 
sem framkvæmdir stöðvuðust við 
2008/2009. Það gerðist meira og minna 
vegna deilna við eigendur eignalóða við 
Vesturgötu sem liggja að Krókalóni. 
Þetta fór í eignanám, úr urðu dóms-
mál og leyst var úr þeim hnút. Í kjölfar 
hrunsins skorti Orkuveituna síðan fjár-
muni til að ljúka þessu en nú er þetta að 
gerast. Við erum á fullu að ljúka núna 
við framkvæmdir þarna við Króka-
lónið. Þetta er heilmikið dæmi því við 
þurfum að fjarlægja grjótgarðinn með 
fjörunni á einum 200 metra kafla til að 
koma fyrir frárennslislögn sem verður 
á fimm metra dýpi,“ segir Árni Geir 
Sveinsson verkefnisstjóri hjá Ístak. 
Fyrirtækið sér um verkið fyrir Orku-
veituna. 

„Svo er sett niður dælustöð þarna 
í fjöruborðinu við Vesturgötu. Hún 

er breytt frá upphaflegum áætlunum. 
Þarna er nú verið að setja niður steypta 
dælustöð í staðinn fyrir miklu minni 
brunn sem áður var þarna í grennd við 
athafnasvæði Skagans. Við stefnum að 
því að ganga frá þessu og koma grót-
garðinum með Krókalóni á sinn stað 
aftur fyrir veturinn. Þetta verður sett 
aftur í sama horf og var áður en við 
bætist að þarna mun koma göngu- og 
hjólreiðastígur meðfram öllu Króka-
lóninu. Hann verður ofan á grjót-
garðinum.“

Hreinsunarstöðvar  
gerðar klárar
Árni Geir segir að lögnin með Króka-
lóni sé sú eina sem eigi nú eftir að 
tengja inn á nýja fráveitukerfið á Akra-
nesi. „Allt hitt er í raun búið að standa 
klárt í ein sjö til átta ár. Nú verður svo 
gengið frá hreinsunarstöðinni hér við 
Ægisbraut, í Borgarnesi og á Kjalarnesi. 
Þær stóðu tilbúnar í öllum aðalatriðum 
þegar efnahagshrunið varð nema 
að það átti eftir að setja upp sjálfan 

hreinsibúnaðinn. Hann hefur legið 
ónotaður síðan 2009. Nú um mánað-
armótin hófst loks vinna við að koma 
honum upp. Vélsmiðjan Héðinn sinnir 
því verki.“

Búið er að leggja heilmikið rör á 
hafsbotninn út frá hreinsistöðinni við 
Ægisbraut á Akranesi. „Þessi sjávarlögn 
sem nær um 1.500 metra til hafs er nán-
ast tilbúin á hafsbotninum. Nú er bara 
verið að vinna við frágang á henni, rétta 
hana aðeins af og þess háttar. Þar fer allt 
skólpið frá Akranesbæ út í framtíðinni.“

Framkvæmdum lokið  
í desember
Öllum frágangi við nýjar skólplagnir 
og hreinsunarstöðvar Orkuveitunnar á 
Akranesi, í Borgarnesi og á Kjalarnesi 
á að vera lokið í desember. „Það mun 
hafast. Við höfum verið að vinna í 
Borgarnesi síðan í mars. Í vor steyptum 
við þar stærðarinnar þrýstitank úti í 
sjó. Hann heldur uppi þrýstingnum 

á útrásarrörinu og er nú tilbúinn. 
Sams konar tankur var gerður hér við 
Ægisbrautina á Akranesi í fyrra. Í vor 
unnum við svo við það á Seleyri að setja 
saman lagnirnar sem fara í sjóinn við 
Borgarnes. Það eru tvær lagnir. Í fyrsta 
lagi er það lögn sem lögð verður frá 
Bjarnabraut í Borgarnesi út í Brákarey 
þar sem hreinsunarstöðin er. Hún er 
tæplega 500 metrar að lengd. Síðan er 
það þrýstilögn út frá hreinsunarstöð-
inni og út á sundin. Sú lögn er um 700 
metra löng.“ 

Í fyrra var lokið við allar fram-
kvæmdir á Kjalarnesi utan þess að 
það á eftir að setja upp búnaðinn í 
hreinsunarstöðinni þar. „Þetta er allt 
að fara í gang núna. Þetta verður allt 
saman á góðri áætlun, tilbúið og komið 
í gang fyrir jól.“

Alls vinna nú um 15 manns frá 
Ístaki við þessi verk auk þess sem 4 til 
6 manns eru frá Héðni við að setja upp 
tækjabúnaðinn. 

Makrílvertíðin 
er hafin
LANDIÐ: Nokkur af uppsjávar-
veiðiskipum landsmanna eru nú 
byrjuð makrílveiðar í flotvörpur 
út af Suðurlandi. Þannig eru bæði 
Víkingur AK og Venus NS sem eru 
í eigu HB Granda nú við veiðar. 
Vertíðin mun fara nokkuð rólega 
af stað og borið hefur á síld sem 
meðafla. Engum sögum fer enn af 
makrílgöngum nær landinu 

Áforma að 
endurnýja vef
DALIR: Sveitastjórn Dalabyggðar 
hyggur nú á að hefjast handa við 
vinnu til að endurnýja vef sveitar-
félagsins. Núverandi vefur þykir líða 
fyrir alvarlega öryggisgalla enda 
mun hann kominn til ára sinna. Á 
síðasta fundi sveitarstjórnar Dala-
byggðar var sveitarstjóra því falið 
að gera verðkönnun hjá nokkrum 
aðilum um kostnaðinn við að gerð 
nýs vefjar og yfirfærslu efnis frá 
núverandi vef. 

Búfræðingur-
inn kominn út
BORGARBYGGÐ: Búfræðingur-
inn, blað útskriftarhóps í búfræði 
frá Landbúnaðarháskóla Íslands á 
Hvanneyri, er komið út. Þar kennir 
ýmissa grasa eins og vera ber í slíku 
blaði. Sjón er sögu ríkari. Blaðið má 
skoða á vef Landbúnaðarháskólans 
(lbhi.is).

Boða til  
aðalfundar
KJALARNES:  Íbúasamtök Kjal-
arness boða til aðalfundar þriðju-
dagskvöldið 19. júlí 2016 kl. 20:00 í 
félagsheimilinu Fólkvangi. Dagskrá 
verður samkvæmt samþykktum fé-
lagsins. Í fundarboði er sagt að íbúar 
á Kjalarnesi sem vilji hafa áhrif á 
umhverfi sitt séu hvattir til að koma 
og endurreisa íbúasamtökin og taka 
þátt í fjölbreyttu starfi félagsins.

Krefjast þrífasa 
rafmagns
BORGARBYGGÐ: Byggðarráð 
Borgarbyggðar lýsir áhyggjum 
sínum yfir hægagangi varðandi 
lagningu 3ja fasa rafmagns um 
héraðið. „Samkvæmt upplýsingum 
frá RARIK liggur fyrir að það muni 
að óbreyttu taka um 20 ár að ljúka 
þessu verki. Það er verri staða en 
víða annarsstaðar á landinu. Þetta 
er óásættanleg framtíðarsýn fyrir 
margháttaða atvinnustarfsemi í 
dreifbýli sveitarfélagsins. Byggðar-
ráð Borgarbyggðar skorar á þing-
menn kjördæmisins og ríkisvaldið 
að taka þessa stöðu til umfjöllunar 
og leita allra leiða til að flýta lagn-
ingu 3ja fasa rafmagns um héraðið 
til að tryggja búsetu og gera stórum 
og tæknivæddum fyrirtækjum 
kleyft að starfa í dreifbýli Borgar-
byggðar eins og í öðrum héruðum 
landsins,“ segir í samhjóða sam-
þykkri bókun byggðaráðsins 30. 
júní. 

Vilja setja 
upp skilti
AKRANES: Bæjarráð Akraness 
hefur samþykkt að setja upp upp-
lýsingaskilti við Hvalfjarðargöng, 
þar sem svokallað Krónuskilti var 
áður staðsett. Bæjarstjóra hefur 
verið falið að óska eftir formlegri 
heimild hjá Hvalfjarðarsveit. Bæjar-
stjóri á sömuleiðis að fara fram á að 
landið verði skilgreint sem þéttbýli 
í aðalskipulagi. Þannig verði hægt 
að setja upp auglýsingaskilti þarna 
í framtíðinni.

SMÁFRÉTTIR
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR 
EINNIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK 
ÞESS SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSPOR.IS).

Horft yfir fjöruna í Krókalóni á Akranesi. Töluvert rask er þar nú vegna framkvæmda en þegar þeim er lokið verður gengið frá grjótgarðinum og lagður göngu- og hjólreiðastígur 
ofan á hann meðfram lóninu. 

 Séð til vesturs yfir framkvæmdasvæðið við Krókalón. Fremst er dælustöðin sem sett 
verður nú upp þarna.

Hreinsunarstöðin í Brákarey í Borgarnesi. 
Sams konar stöðvar fara nú einnig í gang 
á Akranesi og á Kjalarnesi.

 Árni Geir Sveinsson hefur yfirumsjón með fráveituframkvæmdunum á vegum Ístaks. 
Hér er hann með nýju hreinsistöðina á Akranesi að baki. Sams konar stöðvar eru á 
Kjalarnesi og í Borgarnesi.

Gröfuprammi sem gerður var klár í Borg-
arnesi í síðustu viku. Nú verður hafist 
handa við að grafa fyrir lögn í mjúkan 
sjávarbotninn frá Borgarnesi út í Brákarey 
og svo út á sjó frá hreinsunarstöðinni. 
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Nýtt vaktnúmer utan dagvinnutíma er 1700
Þegar þú hringir í 1700 númerið færð þú samband við hjúkrunarfræðing sem veitir 
þér ráðgjöf, leiðbeinir þér hvert skal leita í heilbrigðiskerfinu eða gefur símann áfram 
til læknis á þinni heilsugæslustöð þegar tilefni er til. (Þetta númer skal ekki nota á dagvinnutíma.)

Neyðarnúmer er 112 allan sólarhringinn. Það númer skal nota ef um slys eða bráð 
veikindi er að ræða.

Á dagvinnutíma, þ.e. kl. 08:00 – 16:00 alla virka daga,  hringir þú í þína heilsu
gæslustöð á HVE og færð samband við heilbrigðisstarfsmann eftir ástæðum. 

Helgar, helgidaga og almenna frídaga er opið fyrir 1700 allan sólarhringinn.

Símaráðgjöf, úrlausn og leiðbeiningar í síma 1700
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Nýútskrifaður búfræðingur 
byggir 150 gripa fjós
HVALFJARÐARSVEIT: Þann 3. júní síðastiliðinn útskrifaðist Jón Þór 
Marinósson sem búfræðingur frá Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. 
Jón Þór býr ásamt foreldrum sínum á Hvítanesi í Hvalfjarðarsveit, nánar 
tiltekið Skilmannahreppi hinum forna norðan Akrafjalls ekki langt innan 
Akraness. Nú á vordögum meðan hann var að ljúka náminu á Hvanneyri 
gerði Jón Þór sér lítið fyrir og reisti í félagi við foreldra sína fjós fyrir 150 
gripi á Hvítanesi. Þar ætlar hann í framtíðinni að stunda eldi á nautum 
til kjötframleiðslu. 

Fjósið flaug upp
Nýja fjósið hefur risið á fáum vikum við 
hlið gamla íbúðarhússins á Hvítanesi 
sem gert var upp af myndarskap fyrir 
nokkrum árum og er með elstu stein-
húsum á Vesturlandi, byggt 1869. 
Fjósið stendur á sama stað og eldri 
útihús í Hvítanesi. Þau splundruðust 
í miklu hvassviðri sem gerði í mars 
mánuði í fyrra. Þá var mildi að ekki fór 
verr því Jón Þór var þá við gegningar í 
húsunum ásamt Marinó Tryggvasyni 
föður sínum. Þeir fengu hluta af vegg 
yfir sig en sluppu með skrámur. 

Líklega þarf þó meira til en ofsarok 
ofan úr norðurhlíðum Akrafjalls til að 
feykja nýja fjósinu burt. Það er sterk-

byggt stálgrindarhús og afar vandað. 
„Grindin og klæðningin kemur frá 
Landstólpa. Haughúsið er í kjallara 
undir húsinu og er allt í steyptum ein-
ingum og grunnurinn líka. Það kemur 
frá Smellinn á Akranesi. Þetta flaug 
upp á tveimur vikum. Núna bíðum við 
eftir innréttingunum. Þær koma um 
miðjan júlímánuð. Það verður strax 
farið í að setja þær upp. Við reiknum 
svo með að taka fyrstu kálfana hér inn 
um miðjan ágúst. Við stefnum á að 
taka nautin inn um svipað leyti. Kýrnar 
fá að vera úti eitthvað lengur fram á 
haustið. En nú í haustbyrjun verður 
þetta hús komið í fullan rekstur,“ segir 
Jón Þór. 

Leggur mikla áherslu  
á dýravelferð
Fjósbyggingin á sem fyrr segir að rúma 
150 nautgripi. „Í framtíðinni þegar 
búið verður komið í fullan rekstur 
er markmiðið að það fari héðan milli 
70 og 80 naut árlega til slátrunar. 
Við stefnum á að það taki 18 til 19 
mánuði að ala hvert naut í sláturstærð. 
Við munum gefa þeim gott fóður sem 
tryggir mjög góðan vöxt. Síðan er 
stefnan að nautkálfarnir verði úti við 
á sumrin. Mér finnst það afar mikil-
vægt til að passa upp á velferð dýranna. 
Það er mikilvægt að gripunum líði vel 
og þeir fái að vera úti,“ segir Jón Þór. 

Með náminu á Hvanneyri hefur 
hann stundað nautaeldi en þó ekki í 
jafn stóru umfangi og hann stefnir á 
nú. Við búskapinn nýtur hann dyggs 
stuðnings foreldra sinna. Einnig leggur 
Guðjón Friðjónsson frá Hóli í Svína-
dal gjörva hönd á plóg. „Guðjón býr 
á Akranesi en er hér alla daga, lítur 
til með þessu og sýnir búskapnum 
mikinn áhuga. Þau hjálpa öll mikið 
til. Nautaeldið er í sjálfu sér ekki full 
vinna heldur er mjög þægilegt að hafa 
það með öðru. Þetta eru fyrst og fremst 
gjafir kvölds og morgna. Svo snýst 
þetta um að nautunum líði vel og það 
þarf að passa upp á það.“

Bjartsýnn á framtíðina
Aðspurður segir Jón Þór að 30 naut 
fari þetta árið frá Hvítanesbúinu. 

Nautkálfar til eldis eru keyptir frá 
mjólkurkúabúum í nágrenninu og frá 
skólabúinu á Hvanneyri. Auk þess að 
sinna nautabúskapnum vinnur Jón 
Þór við kornrækt á Melum í gömlu 
Melasveit auk þess að stunda afleys-
ingar hjá kúabændum. „Draumurinn 
er að verða mjólkurkúabóndi en það 
er dýrt að koma slíkum rekstri af stað. 
Nautaeldið er þá allavega byrjunin, 
hvað sem síðar verður. Núna erum 
við með 114 dýr. Af því eru 20 kýr og 
kvígur. Við erum með níu kýr sem 
báru holdablendingum hjá okkur. 

Þær eru ekkert mjólkaðar heldur 
ganga kálfarnir undir þeim. Það er 
gott að vera með smá bústofn með til 
að framleiða kálfa. Ég er bjartsýnn á 
reksturinn. Nýi búvörusamningurinn 
sem nú er fyrir Alþingi er hagstæður 
fyrir nautakjötsframleiðendur. Ég tel 
líka að hægt sé að ná töluvert betur 
út úr þessari ræktun en verið hefur 
með góðum aðbúnaði fyrir dýrin og 
réttri fóðrun. Í framtíðinni höfum við 
einnig áform um að selja afurðir beint 
frá býli. Það eru margir spennandi 
möguleikar,“ segir hinn ungi bóndi. 

Jón Þór Marinósson bóndi og nýútskrifaður búfræðingur frá Hvanneyri framan við nýja fjósið sem nú er risið á Hvítanesi. 

Séð inni í nýja fjósinu. Það er bjart og hátt til lofts með góðum möguleikum til loft-
ræstingar. Nú bíða menn þess að fá innréttingar. Fyrstu gripirnir flytja svo inn í ágúst. 

Séð heim að Hvítanesi. 

Jón Þór lítur yfir tuddahjörðina sína sem unir sér vel við sumarlanga beit og útivist á 
Hvítanesi. Þannig hyggst Jón Þór hafa það í framtíðinni. Gripirnir verða svo inni á veturna. 

Frá kr.
88.995

COSTA DEL SOL

21. júlí í 11 nætur

Netverð á mann frá kr. 88.995 m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 114.095 m.v. 
2 fullorðna í stúdíó.

Aguamarina 
Aparthotel
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Allt að
45.000 kr.
afsláttur á mann
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Húfa - Íslensku sumarblómin 
Nú 895 kr.  Áður 1.790 kr. 

Íslenska skjaldamerkið 140x200
Nú 7.995 kr. Áður 15.990 kr.

Dúnsæng 140x200 - 790gr
Nú 25.994 kr.  Áður 39.990 kr.

Handklæði 70x140 / 10 litir 3 stærðir
Nú 2.093 kr.  Áður 2.990 kr.

Barnafatalína fyrir stráka og stelpur
Peysa 1.695 kr.  Áður 3.390 kr.

Skautbúningasvuntan / Höfðingi svunta 
Nú 3.594 kr.  Áður 5.990 kr. 

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

SVUNTUR FRÁ 1.794 KR50% AF ÍSLENSKU BARNAFÖTUNUM 50% AF ÍSLENSKU BARNAFÖTUNUM

25-60% AF ÖLLUM RÚMFÖTUM 30% AF ÖLLUM HANDKLÆÐUM

OKKAR STÆRSTA ÚTSALA FRÁ UPPHAFI

ÚTSALAN ER HAFIN

Biðukolla  140x200 
Nú 6.745 kr.  Áður 14.990 kr. 

ÍSLENSK
HÖNNUN

SENDUM FRÍTT ÚR VEFVERSLUN

Á undanförnum 3 árum höfum við unnið með Rauða krossinum við að safna notuðum flíkum. Þegar 
barnið þitt er vaxið upp úr sinni stærð hefur þú kost á að koma með flíkina og fá aðra með 20% afslætti. 
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Gro Jorunn Hansen unir sér 
hvergi betur en í Bæjarsveitinni
BORGARBYGGÐ: Sumarið 1988 kom ung sveitastúlka frá Noregi til 
Íslands. „Ég man alltaf að einn vinur minn sagði við mig þegar ég var 
að fara fyrst til Íslands að ég ætti eftir að búa þar til framtíðar. Ég væri 
svo lík Íslendingum í hugsunarhætti. Svona mátulega kærulaus,“ hlær 
Gro Jorunn Hansen þar sem við sitjum í eldhúsinu yfir kaffi og norskum 
snúðum heima hjá henni í Bæ í Bæjarsveit í Borgarfirði. Hún bætir svo 
við: „En ég hélt nú ekki. Ég sagðist örugglega koma aftur til baka heim til 
Noregs að ári liðnu. Svo man ég hvað mér brá þegar ég var að fara fyrsta 
sinni frá Keflavík til Reykjavíkur. Ég sá bara auðn.“ Þetta batnaði þegar 
hún kom í Borgarfjörðinn þar sem hún hafði ráðið sig sem vinnukonu að 
bænum Skarði II í Lundarreykjadal. 

Hestarnir lokkuðu 
Síðan þetta var eru liðin 28 ár og 
Gro er löngu orðin Íslendingur. 
Vinur hennar hafði rétt fyrir sér. 
Hún smellpassaði inn í mannlífið á 
Íslandi. Ekki skemmdi fyrir að hún 
var sjálf fædd og uppalin í sveit. Það 
er sveitarfélagið Tysvær sem er austan 
við Haugasund í Suðvestur-Noregi. 
Þar bjó hún ásamt foreldrum sínum 
og systkinum. Faðir hennar og móðir 
voru bændur og ráku kúabú. Sjálf 
hafði Gro síðan unnið við afleysingar 
hjá bændum á ýmsum sveitabæjum 
í héraðinu auk þess sem hún spilaði 
knattspyrnu með kvennaliði Skjold 
IL sem enn starfar af krafti. 

Svo var það hestaáhuginn. „Ég kom 
til Íslands út af hestunum. Ég hafði 
kynnst íslenska hestinum í Noregi. 
Vinafólk okkar í Tysvær var með slíka 
hesta og er reyndar enn. Þau voru 
meðal þeirra fyrstu sem fluttu íslenska 
hesta inn til Noregs.“ Gro segist hafa 
kolfallið fyrir þessu merka hestakyni 
frá Sögueyjunni. Hún vildi því ólm 
fara til Íslands og kynna sér þá betur. 
„Já. Ég ætlaði bara að vera hér í eitt 
ár en er búin að vera aðeins lengur,“ 
rifjar hún upp með brosi. 

Íslenskan hrognamál í byrjun
Segja má að Gro hafi strax fest rætur á 
Íslandi þó hún yrði vissulega fyrir léttu 
menningaráfalli fyrst í stað. Þó margt 
sé líkt með skyldum þá er líka ýmislegt 
sem skilur að Íslendinga og Norðmenn 
að í lífsháttum. „Fyrstu tvær vikurnar 
eða svo var ég alvarlega að spá í því 
hvað ég væri eiginlega komin út í. Mér 
fannst íslenskan algert hrognamál. En 
svo fór þetta að koma og ég lærði málið 
tiltölulega fljótt. Það er margt líkt með 
norskunni og íslenskunni,“ segir Gro 
sem talar ágæta íslensku í dag. „Svo 
man ég alltaf hvað mér fannst mikill 
munur á því hvernig haldið var upp 
á þjóðhátíðardagana. Heima í Noregi 
eru alltaf skrúðgöngur, fólk í þjóðbún-
ingum, fánar út um allt og heilmikið 
um að vera á norska þjóðhátíðardeg-
inum 17. maí. Hér á Íslandi upplifði ég 
svo 17. júní. Hérna lét fólk sér nægja 
að hittast í félagsheimilinu og drekka 
saman kaffi. Þjóðhátíðardagurinn hér 
var öllu rólegri en heima í Noregi.“ 

Strax fyrsta sumarið bankaði ástin 
síðan að dyrum. Hin unga sveitastúlka 
frá Noregi var send frá Skarði II, að 
næsta bæ í Lundarreykjadal sem eru 
Snartarstaðir, þar sem var kúabú 

til að sækja mjólk. „Þar kynntist ég 
manninum mínum. Hann heitir Björn 
Björnsson og er frá Snartarstöðum. 
Elsta barnið okkar fæddist svo 1989 - 
árið eftir að ég kom hingað,“ segir Gro. 

Fjögur börn og tvö barnabörn
Þau Björn og Gro fluttu fyrst í Borg-
arnes og voru þar um skeið. „Þá fórum 
við að Snartarstöðum og svo aftur í 
Borgarnes áður en við enduðum svo 
hér í Bæ í Bæjarsveitinni. Það var í 
nóvember 1989. Við byggðum okkur 
svo hús hérna 1994 og erum hér enn.“ 

Gro segir að fyrstu árin hafi hún 
verið mikið í hestastússi en svo fór 
börnunum að fjölga. „Þau urðu fjögur 
og fæddust á árabilinu 1989 til 1998. 
Það urðu þrjár stelpur og einn strákur. 
Ég var mikið með þau heima þegar þau 
voru lítil því þau voru hrjáð af ofnæmi. 
Það þurfti að passa vel upp á þau. 
Stundum var ég með þrjá til fjóra rétti 
á borðum í einu því það var misjafnt 
hvað hvert og eitt mátti fá að borða 

sökum ofnæmisins. En þetta rjátlaðist 
mikið til af þeim þegar þau urðu eldri.“

Nú eru krakkarnir komnir á full-
orðinsaldur. „Elsta dóttirin Guðrún 
María er að taka við búinu með sínum 
manni á Snartarstöðum. Þau ætla að 
vera með kýr, kindur og hross. Það 
verður brúðkaup hjá þeim í Lundar-
reykjadalnum nú í ágúst. Vigdís Elín 
næst elsta dóttir okkar býr í Ósló í Nor-
egi og starfar þar sem þjónn. Þriðja 
dóttir okkar heitir Gunnhildur Birna 
og vinnur hjá Líflandi í Borgarnesi 
og ætlar í búfræðina á Hvanneyri í 
haust. Sonur okkar Björn Hákon sem 
er yngstur var á Akranesi í skóla en 
nú að vinna sem stendur með pabba 
sínum sem er yfir verkstæðinu Vélabæ 
hér í Bæ. Síðan eru barnabörnin orðin 
tvö talsins.“ 

Unir sér í haganum
Þegar börnin komust á legg fór Gro 
að vinna meira utan heimilis. Hún 
starfaði meðal annars sem heimilis-

hjálp, vann við hótelið í Reykholti og 
var um árabil matráður á leikskól-
anum á Hvanneyri. Síðustu tvö árin 
hefur hún unnið í verslun Hagkaupa í 
Borgarnesi. Þegar hún er spurð að því 
hvort hún hafi nokkru sinni séð eftir 
því að hafa flutt til Íslands neitar hún 
því ákveðnum rómi. „Aldrei nokkurn 
tímann. Fyrir um 12 árum lést móðir 
mín, afa mína og ömmur, öll á einu 
og hálfu ári. Þá missti ég stóran hluta 
af tengslunum. Pabbi er enn á lífi og 
rekur kúabúið í dag ásamt einum 
bræðra minna. Systkini mín búa öll 
í Haugasundi og nágrenni. En ég hef 
auðvitað farið út í heimsóknir. Börnin 
mín lærðu smá norsku þegar þau voru 
að alast upp en kannski ekki nógu 
mikið. Björn maðurinn minn hefur 
líka tengst Noregi. Hann fer flest haust 
út til að stunda skotveiðar á elgum og 
hjörtum með pabba heima í Tysvær. 
Þar þarf að veiða ákveðinn hluta af 
þessum dýrum á hverju ári til að halda 
stofnunum í skefjum.“ 

Hrossin eru enn í dag eitt helsta 
áhugamálið hjá Gro. Hún segist una 
sér afskaplega vel innan um þau. Það 
verður augljóst þegar við röltum 
saman út í hagann þar sem stóðhestur 
gætir hóps mera og folalda. Hrossin 
þekkja hana og koma strax til móts 
við okkur til að fá smá athygli og um-
hyggju. „Við Gunnhildur dóttir mín 
erum með smá ræktun út frá hrossum 
Björns Þorsteinssonar afa hennar 
heitins á Snartarstöðum. Hann átti 
ágæt hross. Ég kann því vel að sinna 
hestunum hér í haganum því ég vil 
vera úti við.“ Hún lítur yfir sveitina 
sína og verður kankvís á svip. „Ég segi 
oft að hér sé fínt að vera, hérna sé 
svo mikið af skrítnu fólki að maður 
sker sig ekkert úr,“ segir hún svo og 
hlær dátt. 

Gro Jorunn Hansen úti í haga með hrossunum. 

Heiðdís Guðrún sem er eldra barnabarn Gro og Björns ásamt geitinn Gasellu. Þessa 
mynd og aðrar sem fylgja viðtalinu tók Gunnhildur Birna dóttir þeirra hjóna. Hún er 
með ljósmyndasíðu á Facebook sem heitir „Gunnhildur Birna Photography“ þar sem 
skoða má fleiri myndir hennar. 
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Hermann og Aðalheiður á Hjalla í Kjós: 

Frumkvöðlar í 
ferðaþjónustu 
og enn að eftir 
rúma þrjá 
áratugi
KJÓS: Varla er ofmælt þó hjónin Hermann Ingi Ingólfsson og Aðalheiður 
Birna Einarsdóttir, á bænum Hjalla sem stendur undir hlíðum Meðalfells í 
Kjósinni, séu flokkuð í hóp frumkvöðla í ferðaþjónustu í sveitum landsins. 
Þau hafa nú um rúmlega 30 ára skeið rekið sína ferðaþjónustu þarna við 
Meðalfellsvatn. Í því skyni hafa þau breytt bæjarhúsunum á Hjalla með 
afar snyrtilegum hætti í húsakost undir ferðamenn og mannfagnaði. Ofan 
við bakka Meðalfellsvatns rétt við veginn stendur síðan veitingahúsið Kaffi 
Kjós með lítilli verslun fyrir gesti og gangandi. 

Sýndu þýskum Kjósina
Þau Hermann og Aðalheiður hafa 
sögu að segja. „Við keyptum þessa 
jörð Hjalla af föðurbróðum mínum 
og hans konu, og byrjuðum hér í kúa-
búskap árið 1980 og vorum einnig 
með nokkrar kindur og hesta. Ég ólst 
sjálfur upp á Eyjum sem er næsti bær 
hér vestan við Hjalla. Okkur langaði 
að eiga heima í sveit og gerast bændur 
en við entumst ekki lengi með kýrnar. 
Þær urðu flestar 28 mjólkandi en við 
hættum 1983. Þetta gekk ekki upp. Þá 
fluttum við aftur til Reykjavíkur en 

héldum jörðinni og húsunum. Ég tók 
svo að mér skólaaksturinn í Kjósinni 
1984 og keyrði krökkunum í fram-
haldsskóla í Mosfellsbæ. Þá var enn 
starfræktur barnaskóli í Ásgarði þar 
sem nú eru skrifstofur hreppsins. Ég er 
enn með skólaakstur hér í sveitinni,“ 
rifjar Hermann upp. 

Hann segir að hugmyndin að ferða-
þjónustu hafi kviknað út frá því að 
þau vildu skapa sér meiri vinnu þegar 
kúabúskapurinn var dottinn upp fyrir. 
„Við hófum samvinnu við rútufyrir-
tækið Vestfjarðaleið um að taka hér á 
móti erlendum ferðamönnum, mest 
Þjóðverjum. Það var bara hérna í 
bílskúrnum. Við grilluðum ofan í þá 
lambakjöt og skyr með rjóma í eftirrétt, 
brennivín og hákarl. Þetta líkaði vel. 
Ferðamennirnir fóru líka á hestbak hjá 
okkur. Þetta voru rútuferðir úr Reykja-
vík. Stundum komu rúmlega hundrað 
manns og við tjölduðum þá hér niðri á 
túni. Þetta kom öðrum þræði til út frá 
því að móðir mín var þýsk. Hún var ein 
þeirra þýsku stúlkna sem fluttu hingað 
til lands eftir seinna stríð og ílentust 

hér. Hér í sveitinni kynntist hún pabba 
og þau hófu búskap á Eyjum. Mamma 
kom iðulega og hélt ræðu yfir þýsku 
ferðamönnunum, þessum gömlu 
löndum sínum.“

Frumkvöðlastarf  
í ferðaþjónustu
Aðalheiður bætir við að þarna þegar 
þau voru að byrja á þessu fyrir einum 30 
árum þá hafi ferðaþjónustan í sveitum 
landsins verið algerlega á byrjunarstigi. 
Fáir gerðu sér grein fyrir möguleik-
unum. „Á vissan hátt vorum við frum-
kvöðlar. Við bjuggum þessa ferð hingað 
til okkar frá Reykjavík að Hjalla alfarið 
til. Þáverandi eigandi Vestfjarðarleiða 
hafði nú ekki mikla trú á þessu. Hann 
spurði okkur hvað við ætluðum eigin-
lega að sýna erlendum ferðamönnum 
í Kjósinni? Hér væri ekkert að sjá, 
enginn hver og enginn frægur foss. Við 
lögðum samt hart að honum að koma 
með ferðamenn til okkar. Við skyldum 
sýna þeim sveitina okkar og gefa þeim 
að borða. Þetta gekk ágætlega, líkaði 
bara vel. Svo kom samkeppni í þetta 
eins og gengur. Fólk undirbauð undir 
okkur og ferðamennirnir fóru að fara 
austur fyrir fjall. Við hættum þessum 
móttökum í staðinn fyrir að láta pína 
okkur niður úr öllu valdi.“ 

Þau gáfust samt ekki upp. Nú tók við 
næsta skref. Það var Kaffi Kjós. „Við 
hófum reksturinn á því 1998 með því 
að kaupa tilbúið hús frá Reykjavík sem 
við fluttum hingað og settum niður. 
Við vissum ekkert hvað við vorum að 
fara út í. Mörgum þótti þetta fáránlegt. 
Þetta var sama ár og Hvalfjarðargöngin 
voru opnuð. Með þeim snarminnkaði 
auðvitað umferð um Hvalfjörðinn. 
Margir trúðu að hingað í Kjósina kæmi 
ekkert fólk meir. Reyndar pössuðum 
við okkur á því að setja húsið þannig 
niður að það yrði auðvelt að flytja það 
í burtu aftur ef þetta myndi mistakast 
hjá okkur. En það er nú þarna enn og 
búið að byggja heilmikið við það. Hér 
er auðvitað mjög mikið af sumarhúsa-
eigendum. En auðvitað var þetta rólegt 
til að byrja með. Það sem fyrir okkur 
vakti var þó að skapa okkur og börnum 
okkar vinnu. Það tókst með tímanum.“ 

Margþætt þjónusta í dag
Kaffi Kjós er enn í fullum rekstri. „Við 
opnum alltaf um páska og höfum opið 
um helgar fram til 1. júní. Eftir það er 
opið daglega út ágúst. Síðan höfum 
við haft opið um helgar fram í miðjan 

desembermánuð. Umferðin er mikið 
að aukast hér um þetta svæði í Kjós-
inni, hér við Meðalfellsvatn. Erlendum 
ferðamönnum fjölgar og Íslendingum 
líka. Það er góð traffík um helgar. Þá 
kemur mikið af „vöfflufólkinu“ sem 
við köllum. Það er fólk sem er í sunnu-
dagsbíltúrum og kemur við hjá okkur 
í kaffi. Svo bjóðum við líka upp á 
mat og þá gjarnan úr hráefnum hér 
úr sveitinni. Þar má nefna nautakjöt 
í hamborgurum sem kemur frá Hálsi. 
Við erum líka enn með lítils háttar 
sauðfjárbúskap og höfum selt afurðir 
úr því. Útlendingar sem eru að fara 
að Glym í Hvalfirði eða koma þaðan 
líta líka við hér hjá okkur. Við erum 
með tjaldstæði og tilheyrandi aðstöðu á 
Hjalla og eigum líka lítið sumarhús sem 
við leigjum til gistingar. Einnig leigjum 
við út annað hús hér í grenndinni. Í 
heildina erum við með ein 12 gistipláss. 
Svo má ekki gleyma að hér er mjög 
mikil sumarhúsabyggð. Sennilega er 
ekki fjarri lagi að hér í Kjósinni séu um 
1.600 manns í sumarhúsum þegar flest 
er. Þess vegna erum við meðal annars 
með litla verslun. Þetta styður allt hvort 
annað.“ 

Vel 
heppnuð 
breyting 
á úti-
húsum 
KJÓS: Eitt sem mjög gaman er að 
skoða á Hjalla er hvernig þau hjónin 
hafa breytt gamla fjósinu og hlöð-
unni á bænum í aðstöðu fyrir ferða-
menn. „Við tókum gömlu hlöðuna 
og fjósið í gegn fyrir einum þrem til 
fjórum árum síðan. Það var annað 
hvort að horfa upp á þessi hús verða 
ónýt eða nýta þau í eitthvað. Þessu 
var öllu breytt í aðstöðu til ferða-
þjónustu,“ segir Hermann um leið 
og við skoðum húsakynnin. Þetta 
hefur verið gert á afar smekklegan 
og skemmtilegan hátt. Hér er komið 
gott dæmi um það hvernig breyta 
megi gömlum húsakosti á sveita-
bæjum og færa til nýrra hlutverka. 

Enn má sjá að „hlaðan“ sem nú 
er rúmgóður og stórskemmtilegur 
samkomusalur var einmitt hlaða og 
þarna mótar fyrir gömlu votheys-
gryfjunni. Í gamla fjósinu má enn sjá 
hvar kýrnar stóðu á básum sínum og 
hvar flórinn lá eftir gólfinu. Húsgögn 
og annar búnaður vekur upp hug-
hrif um gamla tíma í sveitinni. Þarna 
er fjölmargt sem gleður augað og 
minnir á það sem eitt sinn var. Meira 
að segja gömlu kirkjubekkirnir úr 
Reynivallakirkju eru nú komnir 
hingað og sinna nýju hlutverki eftir 
að nýrri, betri og mýkri leystu þá af 
hólmi fyrir nokkrum árum. 

Það er gaman að koma að Hjalla 
og í Kaffi Kjós. 

Þau Hermann og Aðalheiður við afgreiðsluna í Kaffi Kjós þar sem bæði er matsölustaður, kaffihús og lítil verslun. 

Húsin á Hjalla séð frá tjaldstæðinu neðan bæjarins. Vinstra megin er íbúðarhúsið á bak 
við trén, fyrir miðju er bílskúrinn svokallaður þar sem fyrst var tekið á móti þýskum 
ferðamönnum fyrir um þremur áratugum síðan og svo er hlaðan og fjósið hægra megin. 

Kaffi Kjós rétt ofan við veginn meðfram Meðalfellsvatni. 

Hermann í gömlu hlöðunni sem gerð hefur verið upp og það greinilega bæði af smekkvísi 
og miklum dugnaði. 

Í gömlu útihúsunum á Hjalla sem nú hafa gengið í endurnýjun lífdaga til ferðaþjónustu 
kennir ýmissa grasa úr sögu sveitarinnar. Þarna má meðal annars sjá þróunina í fjarskiptum 
frá sveitasíma og símskeytum til farsíma. 
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Skagamenn 
hafa stofnað 
sjósportfélag
AKRANES: „Við stofnuðum Sigurfara – Sjósportfélag Akraness þann 3. 
mars síðastliðinn. Nú eru 21 félagi í Sigurfara. Flestir félagsmenn eiga báta, 
bæði skútur, hraðbáta og margir eiga kajaka. Svo eru sæþotufólk og einn 
félagi á Formula 4 hraðkeppnisbát sem var keyptur frá Noregi. Þessi bátur 
er með tvo kili og lokað hús,“ segir Eyjólfur Magnús Eyjólfsson. Hann er 
formaður hins nýstofnaða félags sem hefur fimm manna stjórn. 

Félag með breiða skírskotun
Eyjólfur segist ekki vera í vafa um að 
ýmiss konar sjósport njóti nú vaxandi 
vinsælda í íþróttabænum Akranesi. 
„Já, já, já. Þetta er rétt byrjunin. Það 
til dæmis ekki spurning að áhuginn 
á ýmiss konar frístundasiglingum 
er mjög að glæðast í bænum. Þetta 
á ekki bara við siglingar á bátum og 
skútum. Kajakaróður nýtur síaukinna 
vinsælda á Akranesi. Ég held það bætist 
nýir kajakar við flota bæjarbúa nánast 
í hverri viku. Fólk er að róa víða hér 
í kringum Skagann. Sumir fiska sér 
jafnvel í soðið frá kajökum. Mér finnst 
það ansi magnað,“ segir Eyjólfur. 

Hann bendir á að þessi breiði áhugi 
hafi einmitt orðið þess valdandi að 
hinn nýstofnaði Sigurfari er skil-
greindur sem sjósportfélag en ekki sem 
siglingaklúbbur fyrir bátaeigendur. 
„Þannig viljum við höfða til sem allra 
sem væru í einhverjum íþróttum eða 
frístundaiðkun tengt hafinu.“ 

Vilja halda siglingaskóla
Eyjólfur segir að eitt af markmiðum 
hins nýja félags sé að bjóða upp á 
siglingaskóla fyrir börn og unglinga á 
Akranesi. „Hér á Skaganum erum við 
umkringd hafi á þrjá vegu. Við sjáum 
að krakkarnir laðast mörg hver að 

sjónum. Þau eru á Langasandi og hér 
í Akraneshöfn við þá iðju að hoppa í 
sjóinn frá bryggjunum eða skipum sem 
liggja hér við festar. Stundum er þetta 
ansi glannalegt að sjá.“

Formaður Sigurfara veltir því aug-
ljóslega fyrir sér hvort ekki mætti 
beina þessari athafna- og leikjagleði 
inn á aðrar brautir svo sem að kenna 
krökkunum að sigla enda aðstæður um 
margt mjög góðar svo sem á Kross-
vík utan við Langasand. „Því miður 
hefur þó ekki getað orðið af slíku 
námskeiði enn sem komið er. Okkur 
vantar kænur til að nota við kennslu 
og þjálfun sem og aðstöðu. Það skortir 
líka aðstöðu til að sjósetja báta og taka 
þá aftur á land. Sú sjósetningaraðstaða 
hér í Akraneshöfn sem gárungarnir 
kalla „Fátækraslippinn“ er alls ekki 
nógu góð. Líklega er hún eina sjósetn-
ingaraðstaðan á landinu sem liggur að 
grynningum.“

Undirbúningur fyrir siglinganám-
skeið í sumar var reyndar langt kom-
inn fyrr á þessu ári. „Ég var búin að fá 
vilyrði frá siglingaklúbbnum Brokey 
í Reykjavík til að koma hingað með 
nokkra báta og leiðbeinendur í sumar 
til að halda námskeið. Þetta strand-

aði á því að það fékkst ekki styrkur 
til þessa.“

Skagaskútu siglt frá  
Svíþjóð til Akraness 
Sjálfur er Eyjólfur skútukarl. Nú í vor 
keyptu hann og Hugrún Sigurðardóttir 
kona hans notaða 28 feta skútu sem 
hefur hlotið nafnið Freyja AK. Eyjólfur 
er búinn sigla á skútum í 45 ár eða síðan 
hann var 12 ára gamall. „Svona skúta er 
eins og húsbíll á floti, hér eru kojur fyrir 
fimm manns. Freyja AK er á ferli sínum 
búin að fara þrisvar í kringum landið 
og svona skútum hefur verið siglt um 
öll heimsins höf,“ segir Eyjólfur. 

Hann bendir svo á skútuna sem 
liggur andspænis Freyju við eina af 
flotbryggjunum í Akraneshöfn. Það er 
skútan Una AK sem þau Eiríkur Krist-
ófersson og Friðbjörg Eyrún Sigvalda-
dóttir sigldu frá Svíþjóð til Akraness nú 
í sumarbyrjun. Um það skemmtilega 
ævintýri má lesa á bloggsíðunni unaak. 
wordpress.com. 

Eyjólfur Magnús Eyjólfsson formaður Sigurfara – Sjósportfélags Akraness við skútuna Freyju í Akraneshöfn sem hann og Hugrún 
kona hans hafa nýverið fest kaup á. 

Það er kominn vísir að siglutrjáaskógi í Akraneshöfn. Nú eru fjórar seglskútur með 
heimahöfn á Akranesi. Einnig verður stöðugt algengara að sjá skútur ferðamanna koma 
í heimsókn. Helgina 24. – 26. júní var Faxaflóamótið í skútusiglingum þar sem siglt var 
milli Reykjavíkur og Akraness. 



Heilsárshús tilbúin til útleigu

TINDUR gistieiningar
3.790.000 kr. + vsk.

ecoAtlas ehf.

Gislbúð 7 - 200 Garðabæ

Sími 864 0177

www.ecoatlas.is

fb.com/ecoatlas.is

Sími 5717171 - www.eignamarkadurinn.is

Flutningur og samsetning innifalin innan 
50 km frá Reykjavík eða Akureyri.

Ýmsar stærðir og lausnir í boði.
Allar einingar koma fullkláraðar að innan með öllum 
tengibúnaði, lögnum o. fl.

 Vandaðar innréttingar

 WC og sturta

 Ítalskar flísar á gólfi

 32“ sjónvarp – WiFi

 Rúm, borð og skápar

Lykillausn og allt innifalið:

 LED lýsing og lampi

 CE gluggar og hurðir

 Ísskápur og eldunarhellur 

 Reykskynjari – aðrir smáhlutir

 Utanáklæðning fylgir með

Vönduð gistirými - Frá 2.890.000 kr. + vsk.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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Njótum sumarsins!
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Vegakaflar málaðir 
í tilraunaskyni til 
bjargar kríuungum
SNÆFELLSBÆR: Á dögunum 

voru þrír kaflar á Útnesvegi rétt 
utan Rifs á Snæfellsnesi málaðir 

í þremur mismunandi litum. Þetta er 
gert í von um að kríuungar setjist síður 
á veginn. Það hefur lengi verið mikið 
og dapurlegt vandamál hve margir 
kríuungar drepast á sumrin við það að 
verða fyrir bílum. Liggi vegir í grennd 
við kríuvörp sækja nýfleygir ungar mjög 
í að setjast á vegina, hugsanlega vegna 
þess að þeir halda að dökk klæðningin á 
veginum sé þannig að þeir fái feluskjól í 
henni, en líka vegna þess að klæðningin 
dregur í sig notalegan hita frá geislum 
sólar sem hlýjar ungunum. 

Ofbauð mikill ungadauði
Eitt stærsta kríkuvarp í heimi er við Rif 
þó það hafi reyndar látið á sjá á undan-
förnum árum þar sem krían hefur átt 
erfitt uppdráttar í ætisleit um sumartí-
mann hér við land. Tildrög tilraunar-
innar nú eru þau að Benóný Jónsson 
sem starfar sem líffræðingur hjá Veiði-
málastofnun sá fjölda dauðra kríuunga 
á veginum þegar hann átti leið þar um. 
„Þetta kom þannig upp að ég var í 
hitteðfyrra á ferð við Rif og Hellissand 
um verslunarmannahelgina. Þá sá ég 
fjöldann allan af dauðum kríuungum á 
veginum. Þetta höfðu greinilega verið 
hálffleygir ungar sem ekki höfðu getað 
forðað sér undan aðvífandi bílum. Mér 
ofbauð að sjá þetta og fór í framhaldinu 
að hugsa hvort ekki væri hægt að vinna 
gegn þessu með einhverjum hætti. Þá 
fæddist hugmyndin að prófa að mála 
þessa vegakafla sem liggja um kríu-
vörpin. Ég hafði samband við Kristinn 
Ólaf Kristinsson hjá Sjávarrannsóknar-
setrinu sem ég hafði unnið með áður og 
viðraði þessa hugmynd við hann. Ég 
veit ekki til þess að þetta hafi nokkurs 
staðar verið reynt áður, hvorki hér á 
landi eða erlendis. Litirnir eru skærir 
og ljósir þannig að þeir endurvarpa sól-
argeislunum og vegurinn hitnar síður 
fyrir vikið. Þessir litir vinna líka með 
ökumönnunum. Þeir ættu að sjá betur 
fuglinn sem situr á veginum,“ segir Ben-
óný í samtali við Vesturland. 

Stóraukin bílaumferð
Benóný Jónsson bendir á að mikilvægt 
sé að huga að lausnum þessa vanda-
máls núna. Vísbendingar eru um að 
krían sé að rétta aftur úr kútnum nú í 
sumar eftir mörg mögur ár. Henni gæti 
því fjölgað ört á ný. „Svo er annað að 

bílaumferðin um það tímabil á sumrin 
þar sem ungar fugla eru helst á ferli 
hér á landi hefur margfaldast um 
vegi landsins. Það gildir ekki síst um 
náttúruperlur eins og á Snæfellsnesi. 
Ástæðan er auðvitað hin mikla aukning 
ferðamanna.“

Það er Sjávarrannsóknarsetrið Vör 
við Breiðafjörð sem annast framkvæmd 
rannsóknarinnar. Þremur mismunandi 
litum hefur verið sprautað á vegklæðn-
inguna. Meðal annars verður kannað 
með hitamyndavél hvernig malbikið 
hitnar mismunandi eftir því hvaða 
litir eru notaðir. Einnig er talið hugs-

anlegt að lituðu kaflarnir fæli ungana 
frá því að setjast á þá þar sem þeim 
þyki þeir berskjaldaðir. Anna Kristrún 
Jónssdóttir líffræðinemi mun starfa að 
þessu verkefni. Hún mun einnig kort-
leggja hreiður í nágrenni hvers málaðs 
kafla til að menn geti gert sér grein fyrir 
því hvort mismunandi litir hafi mis-
mikil áhrif. Benóný Jónsson segir að 
Umhverfisssjóður Pálma Jónssonar sem 
kenndur var við Hagkaup hafi styrkt 
verkefnið með myndarlegri fjárhæð 
sem og heimamenn í Rifi. Nýsköpunar-
sjóður námsmanna mun einnig koma 
að verkefninu með fjárstyrk. 

Anna Kristín Jónsdóttir líffræðinemi málar einn vegakaflann milli Rifs og Hellissands. 
Ljósm. Vegagerðin. 

Full ástæða er til að hvetja alla ökumenn til að aka nú með varúð um vegi landins á 
næstu vikum þar sem ungar eru komnir á stjá úr hreiðrum sínum og sýna þannig þessum 
fiðruðu vinum okkar tillitssemi. Hér er hálffleygur kríuungi. 

Þessa stórfjölskyldu æðarfugla ók ritstóri Vesturlands fram á við hvalstöðina í Hvalfirði í 
einni af fréttaöflunarferðum sínum fyrir nokkrum dögum síðan. Allt fór vel.

SPOTTPRÍS
ALGJÖRUM
SÓL Á

Fjöldi 
ferða á 
tilboði

Frá kr.
59.995

Bókaðu 
sól



STORMUR EHF | KLETTHÁLSI 15 | S: 577 1717 | WWW.STORMUR.IS

Verð frá 1.690.000 kr.

Fjórhjól 
Buggy bílar 
Vinnubílar

Vorum að fá sendingu

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?

Fjöldi fólks naut 
Írskra daga á Akranesi 
AKRANES: Fjölskylduhátíðin 

Írskir dagar fór fram á Akranesi 
um liðna helgi. „Það kom ekkert 

stórvægilegt uppá. Allt gekk að óskum og 
gestir voru með bros á vör. Það var fjöl-

menni í brekkusöng á Jaðarsbökkum og 
á sýningu leikhópsins Lottu í Skógrækt-
inni. Sömuleiðis komu hundruð fólks 
þangað að horfa á knattspyrnuleikinn 
milli Íslands og Frakklands þar síðdegis 

á sunnudag. Lopapeysuballið við höfn-
ina gekk sömuleiðis vel,“ segir Regína 
Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Akraness. 
Meðfylgjandi myndir tóku ljósmyndarar 
Myndsmiðjunnar og fleiri. 

Leikskólabörn mættu á Akratorg klædd fötum í írsku fánalitunum til að setja Írska daga á fimmtudag. Þau sendu kveðju til íslenska 
landsliðsins í Frakklandi með því að klappa og hrópa saman hið heimsfræga víkingahróp „HÚ!“. 

Rauðhærðasti Íslendingurinn var kosinn að venju. Í ár var það Helga Guðrún Jónsdóttir 
sem verður ellefu ára síðar í mánuðinum og býr í Keflavík. Helga fékk að launum ferð 
til Írlands fyrir tvo. 

Leikhópurinn Lotta sýndi við mikinn fögnuð í skógræktinni Garðalundi.

Írskasta húsið á Akranesi var einnig valið og það varð Vesturgata 147. Hjónin Elínborg 
Lárusdóttir og Birgir Snæfeld Björnsson tóku á móti verðlaununum sem er ferð fyrir tvo 
til Írlands með Gaman ferðum eins og í tilviki rauðhærðasta Íslendingsins. 

Nafnkunn fyrirtæki á Akranesi buðu gestum Írskra daga upp á að horfa á EM-leikinn 
milli Íslands og Frakklands á stórskjá í skógræktinni. Fullyrt er að hátt í þrjú þúsund 
manns hafi mætt enda blíðuveður og rafmögnuð spenna og eftirvænting í loftinu í 
knattspyrnubænum. 

Að sjálfsögðu var farið í sandkastalakeppni á Langasandi. 

Brekkusöngur var á Jaðarsbökkum á laugardagskvöld og síðan Lopapeysuball á hafnar-
svæðinu samkvæmt venju. 





25% afsláttur 
af öllum            vörum

í nokkra daga

TILBOÐSDAGAR

Ofnar
Háfar

Kæliskápar

Helluborð

Frystikistur

Ryksugur
Uppþvottavélar

Þvottavélar

Þurrkarar

DALBRAUT 1, AKRANESI · 
SímI 433 0300

BoRgARBRAUT 61, 
BoRgARNESI SímI: 422 2211

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 10-18 
OG LAUGARDAGA KL. 11-14

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 10-18 
OG LOKAÐ LAUGARDAGA.

ALICANTE

Frá kr.
9.900

Flugsæti aðra leið 
m/sköttum 

& tösku
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10. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

Kátt í Kjós 
um helgina
KJÓS: Laugardaginn 16. júlí verður 

Kjósin opnuð fyrir gestum og 
gangandi undir kjörorðinu „Kátt í 
Kjós.“ Þetta er í tíunda sinn sem efnt 
er til opins dags í sveitarfélaginu.Við-
burðurinn hefur tekist með miklum 
ágætum og fleiri þúsund manns hafa 
sótt Kjósina heim á þessum árum. 
Íbúar Kjósarinnar bjóða öllum í heim-
sókn til að fá að sjá og upplifa allt sem 
svæðið hefur upp á að bjóða. 

Í ár verður hinn vinsæli sveitarmark-
aður utandyra við félagsheimilið Fé-
lagsgarð. Þar verða boðnar vörur úr 
sveitinni, matvara og handverk. Inni 
verður svo kaffihúsastemming að 
hætti Kvenfélagsins. Þar geta gestir 
setið í rólegheitum, notið veitinganna 
og spjallað. Úti á velli verður eitthvað 
skemmtilegt fyrir börn.

Fjölmargir áhugaverðir staðir verða 
opnir og bjóða gesti velkomna; Sogn 
sem framleiðir nautakjöt beint  frá 
bónda, sveitakaffihúsið Kaffi Kjós þar 
sem fallegt úsýni er yfir Meðalfells-
vatn, Gallery NaNa sem selur glæsi-
lega hannaðar leðurvörur, Salurinn 
í Eyrarkoti en þar verður Björn Sig-
urbjörnsson með yfirlitssýningu á 
verkum sínum, Kiðafell 3 en þar verða 
til sýnis og sölu hinar ýmsu trjáplöntur, 
tré, runnar og fjölæringar, Eyrar 9 í 
Eilífsdal en þar er keramikvinnustofa 
Sjafnar, Dýragrafreituninn að Hurðar-
baki, Möðruvellir 1 þar sem nú eru 
hafnar hitaveituframkvæmdir og fleira. 
Allar frekari upplýsingar má finna á 
vefnum kjos.is.

Kátir krakkar í Kjós.

Staupasteinn er Kjósarmegin í Hvalfirði.


